21a ESPERANTO - KONFERENCO de ALP-ADRIO
Rijeka - Kroatio 05-07 de junio 2019
Konferencejo: Palazzo Modello, Str. Uljarska 1, Rijeka
Sekretario: Edvige Ackerman (noredv@tiscali.it)
Temo de la Konferenco:

Per Esperanto trans limoj

Kunlabore kun la itala komunumo en Rijeka

1a BULTENO
(Programero provizora)
5-an de junio (vendredo)
16-20 horoj: Akceptado de partoprenantoj
20 h
Interkona vespero
6an de junio
10 h

Malfermo de la Konferenco

10:30 h

Alpo-Adrio Konferenca-iniciativo (temoj, diskutoj)

12:30 h

Prelegoj de Esperanto-Societoj

13.30 h

Tagmanĝo

15.30 h

Prezentado libron de Spomenka Štimec

16:00 h

Recitaloj, je dialektoj, triesta kaj fiumana

18.00 h

Amuza vespero-Deklamado je diversaj lingvoj-laŭ aliĝo

20.00 h

Fermo de la programero

7an de junio
10 h
15 h

Ekskurso, se vetero permesos, per ŝipo al insulo KRK kun ĉiĉerono
Mendo – pago aparte
Fermo de la Konferenco kaj adiaŭo

Aliĝo al la Konferenco 10€ pagebla je kunoj aŭ euroj surloke.
Preferinde aliĝu antaŭ la 1a de marto pro organizaj problemoj de loĝado.
Aliĝu papere aŭ rete al „Esperanto-Societo Rijeka“ Blaža Polića 2, HR-51000
RIJEKA-KROATIO. Rete: esperanto.rijeka@htnet.hr aŭ bdesperanto4@gmail.com

Loĝado:
Eblas loĝadi en hoteloj (Kontinental ***, Neboder*** kaj Lucija**), aŭ en Hosteloj. Hoteloj
Kontinental kaj Neboder situas en proksimeco de la Konferencejo (kelkaj centoj da
metroj), sed Lucija estas en antaûurbo. Neboder kaj Lucija havas propran parkejojn.
Prezaro de loĝado en hoteloj:
Tranokto kun matenmanĝo: ekde 70 ĝis 104 € en unulita ĉambro
88 ĝis 128 € en dulita ĉambro
Aparta tag-vespermanĝo
15 ĝis 20€
Prezaro de loĝado en hosteloj:
Nur tranoktado:
ekde 31 ĝis 51€
Tranoktado en Hostelo sur boato: 85€
Turisma takso kaj asekuro 1€ tage
Autoparkejo liberas post 14a horo sabate kaj dimanĉe tuttage.
Noto: eblas veni antaŭe kaj resti poste laŭ samaj prezoj, se vi rezervigos antaŭe.
Ekskurso: per ŝipo trans golfo Kvarnero ĝis urbo Krk sur insulo Krk kaj tagmanĝo sur
ŝipo. Kutime fritita aŭ rostita fiŝo kun aldonaĵo. Ekskurso gvidos ĉiĉeronino. Se iu ne
preferas fiŝon eblas havi alian menuon sed bezonate anonciĝi antaŭe.
La prezo de ekskurso estas 50€ por persono.

ALIĜILO
Al la 21a Alp-Adria Konferenco
okazonta ekde la 5a ĝis la 7a de junio 2020 en Rijeka-Kroatio
Aliĝilon vi povas sendi perpoŝte, aŭ rete, rekte al organizanto al supre menciita adreso.
Kopion pri pago bonvolu sendi kun aliĝilo al Rijeka.
Ĉiu aliĝinto uzu apartan aliĝilon, fotokopion aŭ samformatan paperon. Bonvolu skribi
preslitere.
ALIĜILO
Familia nomo: _____________________________

Viro

Virino

Persona(j) nomo(j)___________________________
Adreso(nacilingve-latine) _______________________

Poŝt kodo______________Urbo______________

Lando_______________________
Telefono:_______________________Retadreso:_________________________ Naskiĝdato________________
Maniero de alveno:____________________
Mi mendas loĝadon:

Hotelo jes-ne

Hostelo jes-ne

Ŝip-hostelo jes-ne

Mendu pagkategorion__________________________________________________
Mi loĝos kun:___________________________
Aldone mi mendas ekskurson kun tagmanĝo: jes-ne
Tagmanĝo (vegetarano, jes-ne)
Krucigu deziratan mendon.
Dato__________________

Subskribo.__________________________

ĜDPR (Ĝenerala datum-protekta reglemento) respektota kongrue al la leĝon.
Lingvo Esperanto estas protektita nemateria heredaĵo en Respubliko Kroatio laŭ decido de
Ministerio de kulturo de Respubliko Kroatio ekde la monato februaro 2019a jaro.

